Pohled na kostel, faru a školu z roku 1898
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Borotínský zpravodaj

Březen 2015
vydává zastupitelstvo Obce Borotín
www.obecborotin.cz
Důležitá tel. čísla: Tísňové volání 112, Hasiči 150, Záchranka 155, Policie 158
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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 26.3.2015 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod
Projednání návrhu stanov Svazku vodovodů a kanalizaci (SVAK)
Projednání a schválení návrhu OZV 1/2015 – o nakládání s bioodpady
Projednání cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci
biocentra (LBC) č.1 a č.2 a biokoridoru (LBK) pro dotace z EU v r.2016
Projednání přípravy vybudování parkoviště u arboreta
Informace o přípravě obnovy pomníku padlým na návsi
Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2
Různé, diskuze
Závěr
Slovo starosty

Vážení spoluobčané, vážení chalupáři. Vzhledem k tomu, že se blíží konec zimního
období, bych Vám chtěl poděkovat za trpělivost při nepříznivých situacích, kterou s sebou
zimní období provází, i když letošní zima byla mnohem mírnější než obvykle. Zároveň
bych Vás chtěl požádat o spolupráci při jarním úklidu před svými domky v naší obci.
V současné době, jak jste jistě postřehli, probíhá rekonstrukce vodovodního řadu do
krajních částí obce kolem krajské silnice, tj. od Dvořákové stodoly k Janíkovým č.p. 109 a
od elektroopravny po dům pana Chlupa a Neužila č.p. 119 . Je třeba zdůraznit, že tuto
rekonstrukci financuje v plné výši VAS a.s. Boskovice. Věřím, že tato akce přispěje ke
zkvalitnění dodávky vody a úbytku poruch a oprav v obci Borotín, a tím i k lepší ekonomice
provozu. V následujícím období by měla proběhnout ještě rekonstrukce vodovodního řadu
od domu č.p. 147 paní Svrčkové kolem Chlupových, Neubauerových až po stavení paní
Nedomové č.p. 61.
Jako další akce SVAK probíhá poslední etapa rekonstrukce vodovodního přivaděče
Velké Opatovice – Boskovice přes borotínské sady. (od koupaliště ke krajské silnici). Dle
projektu povede trasa po obecních pozemcích. Po skončení akce, které se předpokládá
v květnu tohoto roku, budou pozemky, což jsou víceméně obecní cesty, uvedeny do
původního stavu.
Pozvánka na historickou přednášku
Obecní úřad Borotín a místní knihovna Vás zve na historickou
přednášku pana magistra Schustera, která se bude konat v neděli
15.3.2015 v 18 hod v malém sále kulturního domu v Borotíně.
Přijďte si vyslechnout zajímavé vyprávění nejen o minulosti zámku,
kostela a školy, ale také kde stála panská hájovna, vodní a větrný
mlýn nebo kde se v Borotíně vařilo pivo.
Promítány budou
dobové fotografie a k nahlédnutí i
velkoformátové mapy Borotína.
Těšíme se na Vaši účast.
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Přerušení dodávky elektřiny
E.ON Česká republika oznamuje občanům Borotína, že dne 23.března 2015 v době
od 8 do 10 hodin bude v obci přerušena dodávka el. energie, z důvodů plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ nebo na
nástěnce na budově prodejny Jednota COOP v Borotíně. Děkujeme za pochopení.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 19.3. – 2.4. – 16.4.
– 30.4. - 14.5. – 28.5. – 11.6. – 25.6. – 9.7. Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.1/2012 O místních poplatcích jsou poplatníci povinni zaplatit tyto poplatky nejpozději do
30.dubna 2015. Lze zaplatit v hotovosti nebo na účet 1361447339/0800. Do poznámky
uveďte prosím Vaše jméno a číslo popisné domu. Na platby uskutečněné po tomto datu
bude nabíhat penále a při nezaplacení do 90 dnů bude provedeno správní řízení s
dlužníkem, které může skončit i exekucí. Výše poplatků za odvoz odpadu činí 450,Kč/občana s trvalým bydlištěm v obci Borotín a 450,-Kč/ za trvale neobydlený objekt.
Poplatek za psa činí 50,-Kč (25,-Kč pro důchodce, kteří nemají žádný jiný příjem).
Podrobnosti jsou uvedeny ve výše uvedené OZV č.1/2012 (www.obecborotin.cz) v sekci
vyhlášky, nebo k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním úřadu)
Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Knihovnice paní Vlasta Korbelová oznamuje, že půjčovní doba v obecní knihovně
bude v letním období (od 3.4.2015) v pátek od 16 do 20 hodin.
Dne 23.března se uskuteční výměna knih z výpůjčního fondu Moravské zemské
knihovny, pobočka Boskovice. Jejich knihy, které máte delší dobu přečtené, je možné
vrátit, aby nám nové mohly být půjčené.
Dále je k dispozici pro všechny v uvedené době veřejný internet a katalog knih, který
je přístupný i po internetu na adrese www.borotin.knihovna.cz . Těšíme se i na nové
čtenáře, kteří nás přijdou navštívit.
A co se děje v naší mateřské škole?
Mateřská škola organizuje v současné době sběr papíru, ve středu 18. března
2015 v 9. hodin bude proveden odvoz. Papír všeho druhu můžete nosit již nyní k mateřské
školce, výtěžek sběru bude použit na zakoupení hraček a pomůcek pro pohybové aktivity
našich dětí, předem velmi děkujeme.
Zveme všechny občany do pavilonu Arboreta Borotín, kde 1. dubna od 15. hodin
pořádáme předvelikonoční tvořivé dílničky s jarní tématikou. Přijďte si vlastnoručně
vyrobit či zakoupit velikonoční dekoraci z různých materiálů, srdečně jste všichni zváni do
příjemného prostředí s občerstvením.
V měsíci květnu naše děti poděkují svým maminkám kulturním programem ke Dni
matek.
20. května 2015 v době od 15. do 17. hodin se uskuteční zápis nových dětí do
mateřské školy. Rodiče si přinesou rodný list dítěte, předepsané formuláře obdrží
v mateřské škole.
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Chtěla bych ještě touto cestou velmi poděkovat všem občanům Borotína, kteří
jakkoliv pomáhají realizovat zoo koutek u naší mateřské školy – nadšení v očích dětí je pro
nás všechny největší odměnou!
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ

Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu bude proveden v pondělí
16.března 2015 od 16.00 do 17.00 hodin na autobusové točně. Do nebezpečného odpadu
patří televizory, ledničky, barvy, oleje, nádoby od olejů a barev, autobaterie, pneumatiky
bez disků, obrazovky počítačů aj. nebezpečný odpad.
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na autobusové
točně od pátku 17.dubna do pondělí 20.dubna 2015. Do kontejneru je zakázáno dávat
nebezpečný odpad.
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů v Borotíně provede DOPOLEDNE od 8 do 11 hodin
v sobotu 18.dubna 2015 sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby v uvedený termín
umístili žel. šrot před svoje obydlí. Těžší kusy pomůžeme vynést. (lze nahlásit dopředu na
OÚ Borotín, tel.516 477 622, e-mail: info@obecborotin.cz )
Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční ve středu 27. května 2015 od 14 do 17 hodin na
obecním úřadě.
Sbírat se bude:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše jen funkční
- peří, péřované a vatové přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
- hračky nepoškozené kompletní
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic
na koupališti, které začne ve čtvrtek 30.dubna 2015 v 19.00 hodin na koupališti. Přijďte
všichni přivítat jaro. Bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěna.
Setkání se seniory
Starosta obce oznamuje všem seniorům a invalidním důchodcům, že tradiční setkání
se uskuteční v podzimních měsících tohoto roku. Děkuji za pochopení
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JARO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava v arboretu začíná 1.května a potrvá až do 10.května
2015. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni. Přijďte si
prohlédnout i nově zrekonstruovanou část výstavního pavilonu. Více se dozvíte na
www.zahrada-borotin.cz.
Úklid koupaliště a sečení trávy
Úklid a čištění koupaliště včetně sečení trávy se uskuteční v sobotu 16.května
2015 od 9 hodin. Tato výzva platí pro všechny občany, nejen pro členy TJ Sokol a SDH
Borotín. Dle možností si s sebou vezměte lopaty, košťata, hrabě, kolečka, kosy na trávu
popř. křovinořezy. Děkujeme. Případná změna termínu bude včas oznámena.
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov v Uhřicích
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov se uskuteční v sobotu 9. května 2015
od 13 hodin ve sportovním areálu v Uhřicích. Očekává se účast přes dvacet soutěžních
družstev. Těšíme se na fanoušky, kteří přijedou podpořit naše družstva.
Myslivecké posezení – dětský den – zahájení prázdnin
které pořádá tradičně Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín, se uskuteční
v sobotu 27. června 2015 od 14 hodin ve sportovním areálu na koupališti v Borotíně.
Dobrou náladu s sebou. Můžete se těšit na mnoho soutěží a cen, divadlo Koráb z Brna a
kvalitní bohaté občerstvení. (Opékané ryby, myslivecká kuchyně)
K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Těší se na Vás pořadatelé.

Jubilanti
Životní jubilea v měsících duben až červen 2015 oslaví:
Miroslava Benešová
Milan Havránek
František Zvéška
Jan Dokoupil
Ladislav Staněk

Bohuslav Buryška
Marie Sieglová
Naděje Toulová
Ladislav Sedlák

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!

5

Borotín ve správě letovických Thurnů
Po období, kdy borotínské panství vystřídalo za poměrně krátkou dobu několik
různých majitelů, se roku 1613 dostává na více než čtyřicet let do majetku hraběcího rodu
Thurnů. Zároveň tím byl Borotín opět připojen k panství letovickému.
Hrabata německy nazývaná von Thurn und Valsassina pocházela ze starého rodu, jenž
svůj původ spojoval se severoitalskou rodinou Torriani neboli della Torre
(tj. z Věže). Jednou z hlavních větví původního italského rodu je i knížecí
rodina Thurn-Taxisů, která získala v 19. století na Malé Hané panství
Biskupice a Jaroměřice, a jejímž hlavním sídlem je dodnes německý
Regensburg (Řezno).
Za zakladatele rodu Thurn-Valsassina je pokládán rytíř Eriprand či
Ariprand della Torre, příbuzný francouzských králů Karlovců. Jeho
potomci na konci 13. století sňatkem získali také jméno italské hraběcí rodiny Valsassina.
Rod se později rozrostl do několika dalších větví, z nichž dvě se usídlily také na Moravě.
Důležitým představitelem byl Vít z Thurnu (1471-1547), jenž se dostal do služeb
Habsburků a díky nim získal značné majetky v zemích pod jejich nadvládou. V
habsburských službách se následně původně italská rodina poněmčila a získala nejprve
baronský a poté hraběcí titul.
Vítův syn František z Thurnu (1509-86) vyrůstal na dvoře císaře Ferdinanda I. a od
svých 16 let působil v habsburských dvorských službách jako rada a
královský komoří. Císař Maxmilián II. mu povolil, aby jeho větev
mohla užívat po předcích titulu „z Valsassiny“ a zároveň i jejich znak
– červeného lva ve zlatém poli, který byl připojen k původnímu znaku
červené věže. Postupem času do erbu přibyla zkřížená liliová žezla a
pod nimi liliový květ, zlatá půlorlice, červený kříž a zlatý jednorožec.
V této podobě znak používala v 17. století právě letovická větev
Thurnů.
František Thurn se roku 1574 rozhodl usadit se svou rodinou na Moravě, kde zakoupil
panství Vlasatice a Prštice s celkovým počtem 19 vesnic. On i jeho předci byli původně
katolíci, ale po svatbě s hraběnkou Barbarou Šlikovou, která vyznávala luteránství,
přestoupil na její víru, k níž vedl i své děti.
Nejstarším synem z tohoto druhého manželství byl Martin z Thurnu (zem. 1611),
jenž po otci zdědil Lipnici (nad Sázavou) s Německým (dnes Havlíčkovým) Brodem.
Z manželství Martina z Thurnu a Anny z Rogendorfu a Molenburgu vzešel právě letovický
a borotínský majitel Jindřich Václav z Thurnu. Jeho sestra Alžběta se stala druhou
manželkou Ladislava Velena ze Žerotína, majitele moravskotřebovského panství,
moravského zemského hejtmana a vůdce stavovského odboje na Moravě. Též druhá sestra
Magdaléna se provdala do významného a zámožného nekatolického moravského rodu,
když si vzala Zdeňka Brtnického z Valdštejna.
Také v případě nijak zvlášť bohatého a významného Jindřicha Václava z Thurnu hrál
sňatek při budování společenského postavení zásadní roli. Roku 1613 se totiž oženil se
zámožnou majitelkou letovického panství hraběnkou Reginou Juliánou Prüschenkovou
z Hardeka. Tento rod, píšící se po dolnorakouském hradu Hardegg, se v Letovicích usadil
již roku 1544, kdy je zakoupil od Kryštofa z Boskovic.
Letovické panství, jehož se stal hrabě Thurn spolumajitelem, tehdy zaujímalo mimo
hradu a městečka Letovic vsi Třebětín, Vlkov (dnes část Stvolové), Kněževísko, Chrtová
Lhota (Lhota u Letovic), Míchov, Podolí, Slatinka (dnes součást Skrchova), Zboněk,
Zábludov, Ejvanovice neboli Vanovice a díl Vachálkovy Lhoty, Vranové, Radiměře a
Lazinova. K tomu zakoupil roku 1613 od Adama Věžníka z Věžník za 24.000 zl.
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moravských ještě sousední panství borotínské s tvrzí a vsí Borotín, pustou vsí Dvořiště a
Velkou Roudkou. Později získal druhým sňatkem také statek Letonice nedaleko Vyškova.
Dostal se tak mezi zámožné členy panského stavu na Moravě, přičemž jeho majetek byl
odhadován na 200 000 zl.
Stejně jako předtím Hardekové, také hrabě Thurn se svou manželkou podporoval na
svých panstvích šíření luteránského vyznání. Dokonce roku 1613 daroval patronát kostela
v Letovicích městské radě, která měla přijímat faráře pouze augšpurského vyznání. Opis
tohoto česky psaného zřízení se dochoval v letovické matrice. V jeho úvodu se
vyjmenovávají všechny tituly manželů Thurnových:
„Hendrych Václav hrabě a svobodný pán z Turnu a Walssasyny a z Krejcu na
Letovicích a Borotíně, dědičný zemský hofmistr v Kraňsku a v markrabství slovanském též
dědičný maršálek knížecího hrabství Serczu a dědičný purkrabí v Linci. A Regina Juliana
hrabinka z Turnu rozená hrabinka z Hardeku a Klacka a v Mochlantu, na Letovicích a
Borotíně jakožto manželé a společníci, páni a držitelé dědiční panství letovského a
městečka Letovic a statku Borotínského…“
Po smrti první manželky, která zemřela roku 1615 a byla pohřbena v Letovicích, se
Jindřich Václav Thurn hned následujícího roku oženil s Magdalénou Apolonií z kolínské
větve významného rodu Žerotínů, vdovou po Bohuši Morkovském ze Zástřizl a na
Boskovicích. Na Letovicích a Borotíně jí tehdy hrabě Thurn pojistil 8000 zl. moravských
jako věno.
Když roku 1618 vypuklo v Praze povstání proti císaři Ferdinandovi II., které stálo na
počátku třicetileté války, země byla rozdělena na dva nesmiřitelné tábory: evangelický a
katolický. Luteránští Thurnové se jako protestantská rodina zapojili v Čechách i na Moravě
do povstání proti katolickým Habsburkům a Jindřich Václav z Thurnu nebyl výjimkou.
Vždyť jeho strýcem byl sám slavný vůdce českých povstalců generál Jindřich Matyáš
Thurn, iniciátor druhé pražské defenestrace roku 1618, a jeho švagry Ladislav Velen ze
Žerotína a Zdeněk Brtnický z Valdštejna stáli v čele odbojných stavů zase na Moravě.
Když byla roku 1619 zvolena protihabsburská 29členná moravská vláda neboli
direktorium, byl do ní zvolen za panský stav také letovický hrabě Thurn. Všechny zákony,
které direktorská vláda vydala, tak nesou i jeho pečetě. Porážka českých a moravských
stavů v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 však zpečetila osud povstání a následovala vlna
poprav, zatýkání a konfiskací majetku povstalců. Jindřich Václav z Thurnu, ačkoliv jako
direktor byl mezi nejvíce kompromitovanými osobami, se však dokázal v nové situaci
velice rychle zorientovat. Přestoupil na katolickou víru a přičiněním svých vídeňských
přátel a přímluvou Karla st. ze Žerotína obdržel roku 1622 tzv. císařský pardon, takže mu
majetek nebyl konfiskován, nemusel emigrovat a dokonce nadále zůstal tajným
nekatolíkem. Žil pak v Letovicích ještě dalších dvacet let, než zemřel.
Šlo o dobu naplněnou válečnými útrapami třicetileté války. Zemí procházely různé
armády a vojska, která žádala výkupné za to, že město nebo vesnici nevypálí a obyvatele
nepovraždí. Švédská vojska přitáhla na Boskovicko v červnu 1642 a několik týdnů kraj
plenila. Velmi tíživým byl i rok následující, kdy Švédové v březnu vtrhli do Boskovic. Na
počátku března 1645 se švédská vojska zmocnila Moravské Třebové a 5. května dobyla
také Letovice. Město bylo vypáleno a tamní hrad byl dokonce na čas v moci švédského
velitele. Zdejší kraj však nesužovala během třicetileté války jen vojska nepřátelská. Také
táhnoucí císařská armáda si žádala velké oběti v podobě vymáhaných naverbovaných
vojáků, financí, zabaveného jídla, koní a dalšího proviantu.
Dědicem letovického a borotínského panství se roku 1642 stal jediný syn hraběte
Thurna Karel Kašpar z Thurnu. Ten se však o zděděné majetky nestaral a navíc proslul
jako násilník a opilec, od něhož musela do kláštera prchnout i jeho manželka Žofie Kunhuta
Kunešovna z Lukavce. Stal se prý doslova postrachem celého panství, až za svá provinění
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nakonec skončil ve vězení na brněnském Špilberku. Ještě než asi roku 1655 zemřel, prodal
Karel Kašpar z Thurnu letovické panství Jiřímu Štěpánu Bruntálskému z Vrbna. Borotínské
panství získala rodina Lvů z Rožmitálu, o nichž bude vyprávěno zase příště.
Michal Schuster

Pohled na Letovice ze 17.století

foto: archiv
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